





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	බුද්ධවග්ගො
	බුද්ධාපදානං
	පච්චෙකබුද්ධාපදානං
	සාරිපුත්තත්ථෙරාපදානං
	මහාමොග්ගල්ලානත්ථෙරාපදානං
	මහාකස්සපත්ථෙරාපදානං
	අනුරුද්ධත්ථෙරාපදානං
	පුණ්ණත්ථෙරාපදානං
	උපාලිත්ථෙරාපදානං
	අඤ්ඤාකොණ්ඩඤ්ඤත්ථෙරාපදානං
	පිණ්ඩොලභාරද්වාජත්ථෙරාපදානං
	ඛදිරවනියරෙවතත්ථෙරාපදානං
	ආනන්දත්ථෙරාපදානං

	සීහාසනදායකවග්ගො
	සීහාසනදායකත්ථෙරාපදානං
	එකත්ථම්භිකත්ථෙරාපදානං
	නන්දත්ථෙරාපදානං
	චුල්ලපන්ථකත්ථෙරාපදානං
	පිළින්දිවච්ඡත්ථෙරාපදානං
	රාහුලත්ථෙරාපදානං
	උපසෙනත්ථෙරාපදානං
	රට්ඨපාලත්ථෙරාපදානං
	සොපාකත්ථෙරාපදානං
	සුමඞ්ගලත්ථෙරාපදානං

	සුභූතිවග්ගො
	සුභූතිත්ථෙරාපදානං
	උපවානත්ථෙරාපදානං
	සරණගමනියත්ථෙරාපදානං
	පඤ්ච සීලසමාදානියත්ථෙරාපදානං
	අන්නසංසාවකත්ථෙරාපදානං
	ධූපදායකත්ථෙරාපදානං
	පුලිනපූජකත්ථෙරාපදානං
	උත්තරියත්ථෙරාපදානං
	එකඤ්ජලිකත්ථෙරාපදානං
	ඛොමදායකත්ථෙරාපදානං

	කුණ්ඩධානවග්ගො
	කුණ්ඩධානත්ථෙරාපදානං
	සාගතත්ථෙරාපදානං
	මහාකච්චානත්ථෙරාපදානං
	කාළුදායිත්ථෙරාපදානං
	මොඝරාජත්ථෙරාපදානං
	අධිමුත්තත්ථෙරාපදානං
	ලසුණදායකත්ථෙරාපදානං
	ආයාගදායකත්ථෙරාපදානං
	ධම්මචක්කිකත්ථෙරාපදානං
	කප්පරුක්ඛියත්ථෙරාපදානං

	උපාලිවග්ගො
	භාගිනෙය්යඋපාලිත්ථෙරාපදානං
	සොණකොටිකණ්ණත්ථෙරාපදානං
	කාළිගොධාපුත්තභද්දියත්ථෙරාපදානං
	සන්නිට්ඨාපකත්ථෙරාපදානං
	පඤ්චහත්ථිදායකත්ථෙරාපදානං
	පදුමච්ඡදනියත්ථෙරාපදානං
	සයනදායකත්ථෙරාපදානං
	චඞ්කමදායකත්ථෙරාපදානං
	සුභද්දත්ථෙරාපදානං
	චුන්දත්ථෙරාපදානං

	වීජනිවග්ගො
	විධූපනදායකත්ථෙරාපදානං
	සතරංසිකත්ථෙරාපදානං
	සයනදායකත්ථෙරාපදානං
	ගන්ධොදකියත්ථෙරාපදානං
	ඔපවය්හත්ථෙරාපදානං
	සපරිවාරාසනත්ථෙරාපදානං
	පඤ්චදීපකත්ථෙරාපදානං
	ධජදායකත්ථෙරාපදානං
	පදුමත්ථෙරාපදානං
	අසනබොධියත්ථෙරාපදානං

	සකචින්තියවග්ගො
	සකචින්තියත්ථෙරාපදානං
	අවොපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	පච්චාගමනියත්ථෙරාපදානං
	පරප්පසාදකත්ථෙරාපදානං
	භිසදායකත්ථෙරාපදානං
	සුචින්තිතත්ථෙරාපදානං
	වත්ථදායකත්ථෙරාපදානං
	අම්බදායකත්ථෙරාපදානං
	සුමනත්ථෙරාපදානං
	පුප්ඵචඞ්ගොටියත්ථෙරාපදානං

	නාගසමාලවග්ගො
	නාගසමාලත්ථෙරාපදානං
	පදසඤ්ඤකත්ථෙරාපදානං
	බුද්ධසඤ්ඤකත්ථෙරාපදානං
	භිසාලුවදායකත්ථෙරාපදානං
	එකසඤ්ඤකත්ථෙරාපදානං
	තිණසන්ථරදායකත්ථෙරාපදානං
	සුචිදායකත්ථෙරාපදානං
	පාටලිපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	ඨිතඤ්ජලියත්ථෙරාපදානං
	තිපදුමියත්ථෙරාපදානං

	තිමිරපුප්ඵියවග්ගො
	තිමිරපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	ගතසඤ්ඤකත්ථෙරාපදානං
	නිපන්නඤ්ජලියත්ථෙරාපදානං
	අධොපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	රංසිසඤ්ඤකත්ථෙරාපදානං
	දුතියරංසිසඤ්ඤකත්ථෙරාපදානං
	ඵලදායකත්ථෙරාපදානං
	සද්දසඤ්ඤකත්ථෙරාපදානං
	බොධිසිඤ්චකත්ථෙරාපදානං
	පදුමපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං

	සුධාපිණ්ඩියවග්ගො
	සුධාපිණ්ඩියත්ථෙරාපදානං
	සුචින්තිතත්ථෙරාපදානං
	අඩ්ඪචෙලකත්ථෙරාපදානං
	සූචිදායකත්ථෙරාපදානං
	ගන්ධමාලියත්ථෙරාපදානං
	තිපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	මධුපිණ්ඩිකත්ථෙරාපදානං
	සෙනාසනදායකත්ථෙරාපදානං
	වෙය්යාවච්චකත්ථෙරාපදානං
	බුද්ධූපට්ඨාකත්ථෙරාපදානං

	භික්ඛාදායීවග්ගො
	භික්ඛාදායකත්ථෙරාපදානං
	ඤාණසඤ්ඤකත්ථෙරාපදානං
	උප්පලහත්ථියත්ථෙරාපදානං
	පදපූජකත්ථෙරාපදානං
	මුට්ඨිපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	උදකපූජකත්ථෙරාපදානං
	නළමාලියත්ථෙරාපදානං
	ආසනුපට්ඨාපකත්ථෙරාපදානං
	බිළාලිදායකත්ථෙරාපදානං
	රෙණුපූජකත්ථෙරාපදානං

	මහාපරිවාරවග්ගො
	මහාපරිවාරත්ථෙරාපදානං
	සුමඞ්ගලත්ථෙරාපදානං
	සරණගමනියත්ථෙරාපදානං
	එකාසනියත්ථෙරාපදානං
	සුවණ්ණපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	චිතකපූජකත්ථෙරාපදානං
	බුද්ධසඤ්ඤකත්ථෙරාපදානං
	මග්ගසඤ්ඤකත්ථෙරාපදානං
	පච්චුපට්ඨානසඤ්ඤකත්ථෙරාපදානං
	ජාතිපූජකත්ථෙරාපදානං

	සෙරෙය්යකවග්ගො
	සෙරෙය්යකත්ථෙරාපදානං
	පුප්ඵථූපියත්ථෙරාපදානං
	පායාසදායකත්ථෙරාපදානං
	ගන්ධොදකියත්ථෙරාපදානං
	සම්මුඛාත්ථවිකත්ථෙරාපදානං
	කුසුමාසනියත්ථෙරාපදානං
	ඵලදායකත්ථෙරාපදානං
	ඤාණසඤ්ඤකත්ථෙරාපදානං
	ගන්ධපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	පදුමපූජකත්ථෙරාපදානං

	සොභිතවග්ගො
	සොභිතත්ථෙරාපදානං
	සුදස්සනත්ථෙරාපදානං
	චන්දනපූජකත්ථෙරාපදානං
	පුප්ඵඡදනියත්ථෙරාපදානං
	රහොසඤ්ඤකත්ථෙරාපදානං
	චම්පකපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	අත්ථසන්දස්සකත්ථෙරාපදානං
	එකපසාදනියත්ථෙරාපදානං
	සාලපුප්ඵදායකත්ථෙරාපදානං
	පියාලඵලදායකත්ථෙරාපදානං

	ඡත්තවග්ගො
	අතිඡත්තියත්ථෙරාපදානං
	ථම්භාරොපකත්ථෙරාපදානං
	වෙදිකාරකත්ථෙරාපදානං
	සපරිවාරියත්ථෙරාපදානං
	උම්මාපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	අනුලෙපදායකත්ථෙරාපදානං
	මග්ගදායකත්ථෙරාපදානං
	ඵලදායකත්ථෙරාපදානං
	වටාසකියත්ථෙරාපදානං
	පල්ලඞ්කදායකත්ථෙරාපදානං

	බන්ධුජීවකවග්ගො
	බන්ධුජීවකත්ථෙරාපදානං
	තම්බපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	වීථිසම්මජ්ජකත්ථෙරාපදානං
	කක්කාරපූජකත්ථෙරාපදානං
	මන්දාරවපූජකත්ථෙරාපදානං
	කදම්බපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	තිණසූලකත්ථෙරාපදානං
	නාගපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	පුන්නාගපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	කුමුදදායකත්ථෙරාපදානං

	සුපාරිචරියවග්ගො
	සුපාරිචරියත්ථෙරාපදානං
	කණවෙරපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	ඛජ්ජදායකත්ථෙරාපදානං
	දෙසපූජකත්ථෙරාපදානං
	කණිකාරච්ඡදනියත්ථෙරාපදානං
	සප්පිදායකත්ථෙරාපදානං
	යූථිකාපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	දුස්සදායකත්ථෙරාපදානං
	සමාදපකත්ථෙරාපදානං
	පඤ්චඞ්ගුලියත්ථෙරාපදානං

	කුමුදවග්ගො
	කුමුදමාලියත්ථෙරාපදානං
	නිස්සෙණිදායකත්ථෙරාපදානං
	රත්තිපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	උදපානදායකත්ථෙරාපදානං
	සීහාසනදායකත්ථෙරාපදානං
	මග්ගදත්තිකත්ථෙරාපදානං
	එකදීපියත්ථෙරාපදානං
	මණිපූජකත්ථෙරාපදානං
	තිකිච්ඡකත්ථෙරාපදානං
	සඞඝුපට්ඨාකත්ථෙරාපදානං

	කුටජපුප්ඵියවග්ගො
	කුටජපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	බන්ධුජීවකත්ථෙරාපදානං
	කොටුම්බරියත්ථෙරාපදානං
	පඤ්චහත්ථියත්ථෙරාපදානං
	ඉසිමුග්ගදායකත්ථෙරාපදානං
	බොධිඋපට්ඨාකත්ථෙරාපදානං
	එකචින්තිකත්ථෙරාපදානං
	තිකණ්ණිපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	එකචාරියත්ථෙරාපදානං
	තිවණ්ටිපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං

	තමාලපුප්ඵියවග්ගො
	තමාලපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	තිණසන්ථරදායකත්ථෙරාපදානං
	ඛණ්ඩපුල්ලියත්ථෙරාපදානං
	අසොකපූජකත්ථෙරාපදානං
	අඞ්කොලදායකත්ථෙරාපදානං
	කිසලපූජකත්ථෙරාපදානං
	තින්දුකදායකත්ථෙරාපදානං
	මුට්ඨිපූජකත්ථෙරාපදානං
	කිඞ්කිණිපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	යූථිකාපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං

	කණිකාරපුප්ඵියවග්ගො
	කණිකාරපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	මිනෙපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	කිඞ්කිණිකපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	තරණියත්ථෙරාපදානං
	නිග්ගුණ්ඩීපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	උදකදායකත්ථෙරාපදානං
	සල්ලමාලියත්ථෙරාපදානං
	කොරණ්ඩපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	ආධාරදායකත්ථෙරාපදානං
	වාතාතනිවාරියත්ථෙරාපදානං

	හත්ථිවග්ගො
	හත්ථිදායකත්ථෙරාපදානං
	පානධිදායකත්ථෙරාපදානං
	සච්චසඤ්ඤකත්ථෙරාපදානං
	එකසඤ්ඤකත්ථෙරාපදානං
	රංසිසඤ්ඤකත්ථෙරාපදානං
	සණඨිතත්ථෙරාපදානං
	තාලවණ්ටදායකත්ථෙරාපදානං
	අක්කන්තසඤ්ඤකත්ථෙරාපදානං
	සප්පිදායකත්ථෙරාපදානං
	පාපනිවාරියත්ථෙරාපදානං

	ආලම්බනදායකවග්ගො
	ආලම්බනදායකත්ථෙරාපදානං
	අජිනදායකත්ථෙරාපදානං
	ද්විරතනියත්ථෙරාපදානං
	ආරක්ඛදායකත්ථෙරාපදානං
	අව්යාධිකත්ථෙරාපදානං
	අඞ්කොලපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	සොවණ්ණවටංසකියත්ථෙරාපදානං
	මිඤ්ජවටංසකියත්ථෙරාපදානං
	සුකතාවෙලියත්ථෙරාපදානං
	එකවන්දියත්ථෙරාපදානං

	උදකාසනවග්ගො
	උදකාසනදායකත්ථෙරාපදානං
	භාජනදායකත්ථෙරාපදානං
	සාලපුපියත්ථෙරාපදානං
	කිලඤ්ජදායකත්ථෙරාපදානං
	වෙදිකාරකත්ථෙරාපදානං
	වණ්ණකාරත්ථෙරාපදානං
	පියාලපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	අම්බයාගදායකත්ථෙරාපදානං
	ජගතිකාරකත්ථෙරාපදානං
	වාසිදායකත්ථෙරාපදානං

	තුවරදායකවග්ගො
	තුවරදායකත්ථෙරාපදානං
	නාගකෙසරියත්ථෙරාපදානං
	නලිනකෙසරියත්ථෙරාපදානං
	විරවිපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	කුටිධූපකත්ථෙරාපදානං
	පත්තදායකත්ථෙරාපදානං
	ධාතුපූජකත්ථෙරාපදානං
	සත්තලිපුප්ඵපූජකත්ථෙරාපදානං
	බිම්බිජාලියත්ථෙරාපදානං
	උද්දාලදායකත්ථෙරාපදානං

	ථොමකවග්ගො
	ථොමකත්ථෙරාපදානං
	එකාසනදායකත්ථෙරාපදානං
	චිතකපූජකත්ථෙරාපදානං
	තිවම්පකපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	සත්තපාටලියත්ථෙරාපදානං
	උපාහනදායකත්ථෙරාපදානං
	මඤ්ජරිපුජකත්ථෙරාපදානං
	පණ්ණදායකත්ථෙරාපදානං
	කුටිදායකත්ථෙරාපදානං
	අග්ගජපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං

	ආකාසුක්ඛිපියවග්ගො
	ආකාසුක්ඛිපියත්ථෙරාපදානං
	තෙලමක්ඛියත්ථෙරාපදානං
	අඩ්ඪවන්දියත්ථෙරාපදානං
	පදීපියත්ථෙරාපදානං
	බිළාලිදායකත්ථෙරාපදානං
	මච්ඡදායකත්ථෙරාපදානං
	ජවහංසදායකත්ථෙරාපදානං
	සලලපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	උපාගතාසයත්ථෙරාපදානං
	තරණියත්ථෙරාපදානං

	සුවණ්ණබිම්බොහනවග්ගො
	සුවණ්ණබිම්බොහනියත්ථෙරාපදානං
	තිලමුට්ඨිදායකත්ථෙරාපදානං
	චඞ්ගොටකියත්ථෙරාපදානං
	අබ්භඤ්ජනදායකත්ථෙරාපදානං
	එකඤ්ජලියත්ථෙරාපදානං
	පොත්ථදායකත්ථෙරාපදානං
	චිතකපූජකත්ථෙරාපදානං
	ආලුවදායකත්ථෙරාපදානං
	එකපුණ්ඩරීත්ථෙරාපදානං
	තරණියත්ථෙරාපදානං

	පණ්ණදායකවග්ගො
	පණ්ණදායකත්ථෙරාපදානං
	ඵලදායකත්ථෙරාපදානං
	පච්චුග්ගමනියත්ථෙරාපදානං
	එකපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	මඝවපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	උපට්ඨාකදායකත්ථෙරාපදානං
	අපදානියත්ථෙරාපදානං
	සත්තාහපබ්බජිතත්ථෙරාපදානං
	බුද්ධපට්ඨාකත්ථෙරාපදානං
	පුබ්බඞ්ගමියත්ථෙරාපදානං

	චිතකපූජකවග්ගො
	චිතකපූජකත්ථෙරාපදානං
	පුප්ඵධාරකත්ථෙරාපදානං
	ඡත්තදායකත්ථෙරාපදානං
	සද්දසඤ්ඤකත්ථෙරාපදානං
	ගොසීසනික්ඛෙපකත්ථෙරාපදානං
	පාදපූජකත්ථෙරාපදානං
	දෙසකිත්තකත්ථෙරාපදානං
	සරණගමනියත්ථෙරාපදානං
	අම්බපිණ්ඩියත්ථෙරාපදානං
	අනුසංසාවකත්ථෙරාපදානං

	පදුමකෙසරියවග්ගො
	පදුමකෙසරියත්ථෙරාපදානං
	සබ්බගන්ධියත්ථෙරාපදානං
	පරමන්නදායකත්ථෙරාපදානං
	ධම්මසඤ්ඤකත්ථෙරාපදානං
	ඵලදායකත්ථෙරාපදානං
	සම්පසාදකත්ථෙරාපදානං
	ආරාමදායකත්ථෙරාපදානං
	අනුලෙපදායකත්ථෙරාපදානං
	බුද්ධසඤ්ඤකත්ථෙරාපදානං
	පබ්භාරදායකත්ථෙරාපදානං

	ආරක්ඛදායකවග්ගො
	ආරක්ඛදායකත්ථෙරාපදානං
	භොජනදායකත්ථෙරාපදානං
	ගතසඤ්ඤකත්ථෙරාපදානං
	සත්තපදුමියත්ථෙරාපදානං
	පුප්ඵාසනදායකත්ථෙරාපදානං
	ආසනත්ථවිකත්ථෙරාපදානං
	සද්දසඤ්ඤකත්ථෙරාපදානං
	තිරංසියත්ථෙරාපදානං
	කන්දලිපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	කුමුදමාලියත්ථෙරාපදානං

	උම්මාපුප්ඵියවග්ගො
	උම්මාපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	පුලිනපූජකත්ථෙරාපදානං
	හාසජනකත්ථෙරාපදානං
	යඤ්ඤසාමිකත්ථෙරාපදානං
	නිමිත්තසඤ්ඤකත්ථෙරාපදානං
	අන්නසංසාවකත්ථෙරාපදානං
	නිග්ගුණ්ඩිපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	සුමනාවෙලියත්ථෙරාපදානං
	පුප්ඵඡත්තියත්ථෙරාපදානං
	සපරිවාරඡත්තදායකත්ථෙරාපදානං

	ගන්ධධූපියවග්ගො
	ගන්ධධූපියත්ථෙරාපදානං
	උදකපූජකත්ථෙරාපදානං
	පුන්නාගපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	එකදුස්සදායකත්ථෙරාපදානං
	ඵුසිතකම්පියත්ථෙරාපදානං
	පහඞ්කරත්ථෙරාපදානං
	තිණකුටිදායකත්ථෙරාපදානං
	උත්තරෙය්යදායකත්ථෙරාපදානං
	ධම්මසවණියත්ථෙරාපදානං
	උක්ඛිත්තපදුමියත්ථෙරාපදානං

	එකපදුමියවග්ගො
	එකපදුමියත්ථෙරාපදානං
	තිඋප්පලමාලියත්ථෙරාපදානං
	ධජදායකත්ථෙරාපදානං
	තිකිඞ්කිණිපූජකත්ථෙරාපදානං
	නළාගාරිකත්ථෙරාපදානං
	චම්පකපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	පදුමපූජකත්ථෙරාපදානං
	තිණමුට්ඨිදායකත්ථෙරාපදානං
	තින්දුකඵලදායකත්ථෙරාපදානං
	එකඤ්ජලියත්ථෙරාපදානං

	සද්දසඤ්ඤකවග්ගො
	සද්දසඤ්ඤකත්ථෙරාපදානං
	යවකලාපියත්ථෙරාපදානං
	කිංසුකපූජකත්ථෙරාපදානං
	සකොටකකොරණ්ඩකත්ථෙරාපදානං
	දණ්ඩදායකත්ථෙරාපදානං
	අම්බදායකත්ථෙරාපදානං
	සුපුටකපූජකත්ථෙරාපදානං
	මඤ්චදායකත්ථෙරාපදානං
	සරණගමනියත්ථෙරාපදානං
	පිණ්ඩිපාතිකත්ථෙරාපදානං

	මන්දාරවපුප්ඵියවග්ගො
	මන්දාරවපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	කක්කාරුපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	භිසමුළාලදායකත්ථෙරාපදානං
	කෙසරපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	අඞ්කොලපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	කදම්බපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	උද්දාලපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	එකචම්පකපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	තිමිරපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	සල්ලපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං

	බොධිවන්දකවග්ගො
	බොධිවන්දකත්ථෙරාපදානං
	පාටලිපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	තිඋප්පලමාලියත්ථෙරාපදානං
	පට්ටිපුප්ඵියත්ථෙරාපදානං
	සත්තපණ්ණියත්ථෙරාපදානං
	ගන්ධමුට්ඨියත්ථෙරාපදානං
	චිතකපූජකත්ථෙරාපදානං
	සුමනතාලවණ්ටියත්ථෙරාපදානං
	සුමනදාමියත්ථෙරාපදානං
	කාසුමාරිඵලදායකත්ථෙරාපදානං

	අවණ්ටඵලදායකවග්ගො
	අවණ්ටඵලදායකත්ථෙරාපදානං
	ලබුජදායකත්ථෙරාපදානං
	උදුම්බරඵලදායකත්ථෙරාපදානං
	පිලක්ඛදායකත්ථෙරාපදානං
	ඵාරුසඵලදායකත්ථෙරාපදානං
	වල්ලිඵලදායකත්ථෙරාපදානං
	කදලිඵලදායකත්ථෙරාපදානං
	පනසඵලදායකත්ථෙරාපදානං
	සොණකොටිවීසත්ථෙරාපදානං
	පුබ්බකම්මපිලොතිකාපදානං

	පිළින්දිවච්ඡවග්ගො
	පිළින්දිවච්ඡත්ථෙරාපදානං
	සෙලත්ථෙරාපදානං
	සබ්බකිත්තිකත්ථෙරාපදානං
	මධුදායකත්ථෙරාපදානං
	පදුමකූටාගාරියත්ථෙරාපදානං
	බක්කුලත්ථෙරාපදානං
	ගිරිමානන්දත්ථෙරාපදානං
	සල්ලමණ්ඩපියත්ථෙරාපදානං
	සබ්බදායකත්ථෙරාපදානං
	අජිතත්ථෙරාපදානං


